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Kulturministeriet. København, den 14. november 2013.

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af ud-
lodningsmidler (tidligere tips- og lottomidler) til humanitære, velgørende og andre almennyttige for-
mål som angivet nedenfor under pkt. b. Der søges om tilslutning til at anvende i alt 16.034.424,38 kr.
til følgende formål: 1) tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål; 2) tilskud til
regeringens handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark, jf. tekstanmærkning 109 på fi-
nansloven 2013; 3) administration. Bevillingen er optaget på Finansloven under § 07.18. Tipsfonde,
jf. § 07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål.

b. Fordelingen af tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål sker i medfør af §
3, stk. 1, nr. 9, i lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LOV nr.
696 af 25. juni 2010. Beløbet til fordeling svarer til 1.10 pct. af Kulturministeriets udlodning på
81.24 pct. af startudlodningsbeløbet i 2013 efter fradrag af administrationsbidrag. Hertil kommer til-
bageførte tilskud. Administrationsudgifterne er delt ligeligt imellem de to almennyttige puljer.

Det samlede beløb til fordeling mv. kan opgøres således jf. tabel 1:

Tabel 1

Andel af overskud 15.231.567,22 kr.
Andel til administration 800.000,00 kr.
Tilbageførte tilskud i 2012 2.857,16 kr.
I alt 16.034.424,38 kr.

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2:

Tabel 2

Fordelte tilskud, aktstykket 8.234.424,38 kr.
Administration 800.000,00 kr.
Øremærket til idræt (FL 21.61.20) 7.000.000,00 kr.
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I alt 16.034.424,38 kr.

Som led i aftale om finansloven for 2012 er handlingsplanen for store idrætsbegivenheder til Dan-
mark forlænget til og med 2013. Med hjemmel i tekstanmærkning 109 på FL2013 reserveres 7 mio.
kr. til dette formål.

Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3:

Tabel 3 Ansøgninger

1. Indstillet til delvis imødekommelse 165
2. Ansøgninger der vedrører tilskud til enkeltpersoner, formål under øvrige udlod-

ningspuljer eller som i øvrigt ikke opfylder de formelle betingelser
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I alt modtaget 188

Kulturministeriet har i alt modtaget 188 ansøgninger om tilskud, hvoraf 165 opfylder kriterierne.
Alle ansøgninger, der opfylder kriterierne, er delvist imødekommet. 23 ansøgninger opfylder ikke
kriterierne eller er blevet trukket tilbage.

De 165 imødekomne ansøgninger er indstillet til at modtage en procentuel andel af deres godkend-
te, ansøgte formål.

En oversigt over indstillede ansøgere følger nedenfor, jf. tabel 4. Herudover vedlægges som bilag 1
en oversigt, der viser, hvilke beløb de indstillede tilskudsmodtagere har modtaget fra denne pulje i
årene 2003 - 2012 sammen med det i 2013 indstillede beløb. I bilag 2 findes en oversigt over de
ansøgere, der ikke er indstillet.

Det samlede beløb til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål foreslås fordelt på føl-
gende måde jf. tabel 4:

Tabel 4 foreninger der er indstillet til tilskud

Foreningens navn og formål Ansøgt om tilskud til Indstillet beløb i kr.

100 % til Børnene
Formål: At hjælpe flest mulige børn
på den bedst tænkelige måde i længst
mulig tid. Dette skal ske gennem faci-
litering og udførelse af kvalitetsprojek-
ter i hele verden.

1. Ny skolebygning, Kibarani Commu-
nity School, Mombasa
2. Køkken til New Hope børnehjem,
Mombasa
3. Fødselsdagsarrangementer for 45
børnehjemsbørn
4. Juleevent for børnehjemmet New
Hope
5. Juleevent for børn på Kibarani los-
seplads

25.447,62

AC international Børnehjælp
Formål: En humanitær organisation,
som yder international adoptionshjælp
og anden international børnehjælp bl.a.

1. Basale behov til 65 børnehjem i
Burkina Faso
2. Basale behov til 3 børnehjem i Togo
3. Skolekantine på Madagaskar

12.069,44
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i form af udviklingsprojekter og hjæl-
peprojekter.

ADDA – Agricultural Development
Denmark Asia
Formål: At arbejde for fremme af
selvforsyningsgraden og forbedre de
økonomiske vilkår for de fattigste dele
af landbefolkningen I U-lande gennem
at yde hjælp til selvhjælp; At igangsæt-
te landbrugs- og fødevareprojekter i U-
lande; At støtte social og miljømæssig
bæredygtig udvikling hos målgruppen.

1. Projekter i Cambodja
2. Anskaffelser til kontoret i Køben-
havn

9.161,14

ADRA Danmark
Formål: At lindre akut nød samt at ar-
bejde for en langsigtet og bæredygtig
udvikling blandt fattige og underprivi-
legerede befolkningsgrupper og styrke
deres muligheder for at skabe et vær-
digt liv.

1. IT-hardware - Bærbare Computere
2. IT-software - Videns Styringssy-
stem
3. IT-hardware - Digitale Kameraer
4. IT-software - Hjemmeside

42.897,41

Afrika Kontakt
Formål: At støtte folkelige bevægelser
og deres organisering samt forbedre
deres vilkår for politisk indflydelse. At
sikre de universelle menneskerettighe-
der med vægt på de sociale og økono-
miske rettigheder.

1. Støtte til retsfond (mindre ulands-
projekt)
2. Hjemmeside og elektroniske ny-
hedsbreve
3. Styrkelse og udvikling af Afrika
Kontakts kampagneaktivitet
4. Indkøb af IT udstyr
5. Facadeskilt og inventar

28.137,79

Aibidji
Formål: Socialt arbejde i Armenien,
Bulgarien og Georgien.

1. Trykning af informationsmateriale
2. Ferieophold for børn fra flygtninge-
lejr (Georgien)
3. Indretning af legeplads (Armenien)
4. Renovering af KFUM's bygning i
Vardenis (Armenien)
5. Renovering af "Regnbuehuset" (Ar-
menien)

64.709,65

Aktive Kristnes Omsorgsarbejde
(AKO)
Formål: At formidle nødhjælp gen-
nem AKOs lokale kontakter på et gi-
vent sted, hvor der er behov for nød-
hjælp.

1. Transport af nødhjælp til Rumæni-
en, Ungarn og Moldova
2. IT og software udstyr til formidling
af AKO 's arbejde
3. Udsugningsanlæg og gryder til bør-
nelejr i Rumænien

56.326,48
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4. Mindre ulandsprojekt - Symaskiner
og materialer til sy kurser for kvinder i
Nepal
5. Materialer til drivhus, hønsehus og
udvidelse af stald på børne- og skole-
hjem i Rumænien

Aktive Modstandsfolk
Formål: Samling af tidligere mod-
standsfolk.

1. Rejse til Pearl Harbour
2. Vedligeholdelse af IT-systemer og
indkøb af nye pc'ere
3. Trykning af vort blad (Håndslag)

35.626,66

Amnesty International
Formål: Arbejder for folks basale
menneskerettigheder.

1. Trykning af bladet Amnesty
2. Trykning af Årsberetning og offent-
liggørelse af årsrapport
3. Jubilæumsmateriale om menneske-
rettighederne
4. Teknologi - Fornyelse af hardware
5. Indkøb af møbler, materialer og ind-
bo til sekretariatet og centrene
6. Teknologi - Opgradering af IT-sy-
stemer

334.454,38

Ampo.dk
Formål: At støtte og oplyse om det
humanitære arbejde.

1. Salgsboder ved hjem for unge mø-
dre
2. Kørestole (materialer til egen pro-
duktion; nødhjælp)
3. Informationsmateriale
4. IT-udstyr

9.088,43

Assist
Formål: En nonprofit og upolitisk
hjælpeorganisation, som yder akut
hjælp og langsigtet udviklingsbistand
til fattige, marginaliserede og svage.

1. IT- og kontorudstyr til WutomoAg-
ri, Mozambique
2. Forbedring af lokaliteter på dagcen-
teret Kanana, Mozambique

12.287,56

Astma-Allergi Danmark
Formål: At forebygge astma og aller-
gi, bedre vilkårene for astma- og aller-
gipatienter samt hjælpe mennesker, der
er berørt af astma og allergi på vej til
hele løsninger og en bedre hverdag.

1. Udstyr til optagelse af instruktions-
film

13.117,16

Atlantsammenslutningen
Formål: At viderebringe baggrund, vi-
den og forståelse for den sikkerhedspo-
litiske udvikling inden for det atlanti-

1. Trykning af informationsmateriale
2. Møbler 2.515,68
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ske samarbejde (NATO) og tilsvarende
internationale organisationer, fx EU,
OSCE og FN således, at fred, frihed og
menneskerettigheder er demokratiets
fundament.

Axis
Formål: At udvikle, styrke, støtte og
styre initiativer, der fremmer en mere
global fordeling af ressourcer, uddan-
nelse og muligheder.

1. 2 stk. PC
2. Webbaseret Intranet
3. Spejlreflekskamera
4. Cykler til Bolivia
5. Digitalkamera til Peru-partner
6. Facadeskilt

8.652,19

Bernadottegårdens Venner
Formål: At fremme beboernes (tidl.
modstandsfolk og KZ-fanger) sociale
kontakter.

1. Liftbus til Mindelunden, 4. maj
2014
2. Lysalle på Bernadottegården, 4. maj
2014
3. Vinhøstfest på Bernadottegården,
oktober 2013

2.762,88

Botosan Children Services
Formål: Hjælp og støtte til de ”glem-
te” børn i Rumænien.

1. Projekt Orange – udskiftning af tag,
vinduer, døre og fyr i bofællesskab for
svage unge
2. Kontoranskaffelser

26.150,70

Børn i Afrika
Formål: At støtte arbejde for de værst
stillede børn i Afrika.

1. Huse til forældreløse - mindre
ulandsprojekt
2. Blyantsprojektet - mindre ulands-
projekt

12.796,52

Børn i Rumænien
Formål: At udøve humanitær bistand
til børn og voksne primært i Rumæni-
en.

1. Nødhjælpstransporter
50.895,23

Børneulykkesfonden
Formål: At yde støtte til undervisning,
information, uddannelse og/eller forsk-
ning eller andre almennyttige aktivite-
ter vedrørende børneulykker i private
hjem, på skoler, i fritidsklubber og fri-
tidsforeninger, herunder idrætsforenin-
ger, i trafikken og andre steder, hvortil
der er adgang for offentligheden, eller
på andre steder, hvortil børn eller be-
stemte grupper af børn har adgang –
herunder med sigte på forebyggelse af

1. Sikkerhedsboksen – tryksager
2. Hej skal vi lege – tryksager
3. Pas på tandskaden – tryksager
4. Glød og Flamme – tryksager
5. Børnenes Sikkerhedsklub – tryksa-
ger
6. Sikkerhedsugen – tryksager mv.
7. Centimeter Maraton – tryksager mv.
8. Trafiklegepladsen – tryksager mv.
9. Refleksbadgeværksted – papir

177.842,48
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børneulykke og de fysiske og psykiske
følger heraf for børn i alderen 0 – 18
år.

CARE Danmark.
Formål: Fremme økonomisk udvik-
ling i og fremskaffe støtte til U-lande.

1. Kopi- og printmaskine
2. Smart Board 18.176,87

Care4people
Formål: At støtte skoler og skolebørn
samt hospitaler, syge og handicappede
i den 3. verden

1. Skabelse af aktivitets- og informati-
onscenter i Zimbabwe 4.362,45

Caritas Danmark
Formål: Hjælpeorganisation tilknyttet
Den katolske Kirke.

1. Udskiftning af 3 ældre computere
2. Trykning af informationsmateriale
om retten til mad
3. Indretning af to netværkslokaler til
au-pairs
4. Udskiftning af 3 gamle toiletter

25.411,26

Copaceni.dk
Formål: At hjælpe fattige skolebørn,
så de kan få en god skolegang på Simi-
on Balint skole i Copaceni, Rumænien.

1. Nødhjælpstransport (Rumænien)
5.816,60

Crossing Borders
Formål: At øge muligheden for ret-
færdighed og varig fred i verden med
særlig fokus på konfliktområder. Til
det formål, giver Crossing Borders
upartisk dialog plads og færdigheds-
træning i interkulturel kommunikation,
konflikthåndtering og medier til styr-
kelsen af især unge, undervisere og
mediefolk til at blive fuldgyldige aktø-
rer i den nuværende og fremtidige ud-
viklingsproces af deres samfund.

1. Trykning af informationsmateriale
til CB aktiviteter (flyers, plakater, bro-
churer, roll-ups)
2. Trykning af informationsmateriale
til frivillige i CB (Volunteer with CB
folder, Survival Guide to CB håndbog)
3. Trykning af T-shirts
4. Trykning af 2 udgaver af CB maga-
sin

8.870,31

Cykler til Senegal
Formål: At samarbejde med den afri-
kanske landbrugssorg. Colufifa. At ba-
ne vej for bæredygtig fremtid i verden
samt gensidig kulturudveksling.

1. Edb-lokale til skole i Senegal
2. Pumpe og indhegning til grønsags-
have i Senegal 18.533,13

DanRescue
Formål: At yde frivillig assistance til
SOK og FALCK

1. Oppusteligt telt til vores nødbehand-
ler vagter
2. 2 stk. hjertestarter

27.432,24
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3. 3 sæt akuttasker til vores frivillige
nødbehandlere
4. Vaccum spint til understøttelse af
brud, 2 sæt
5. Blodtryksmålere, 3 stk. til behand-
ling af tilskadekomne
6. 2 stk. saturationsmålere til måling af
ilt indhold i blodet
7. 2 stk. øvelses hjertestartere til un-
dervisning
8. Projektor til brug i forbindelse med
uddannelse af vores medlemmer
9. Defibrillator til overvågning af til-
skadekomne

Danmark Lesotho Network
Formål: Støtte initiativer i Lesotho,
som fremmer arbejdet med at udvikle
og forbedre levevilkårene i landet.

1. Opførelse af 13 vandtanke på skoler
i Lesotho 7.336,91

Danmarks Naturfredningsforening
Formål: At Danmark bliver et bære-
dygtigt samfund med et smukt og va-
rieret landskab, en rig og mangfoldig
nature og et rent og sundt miljø.

1. Indkøb af energirigtige lamper
2. Inventar til reception – ventestole,
bord, reoler, display
3. Tryk af informationsfolder "sådan
flyder vandet"
4. Tryk af informationsfolder "sådan
ligger landet"
5. Genoptryk af årsberetning
6. Tryk af »Året der gik 2013«
7. Tryk af »DN havpolitik«
8. Tryk af »DN Jagtpolitik«
9. Tryk af »DN ressourcepolitik«
10. Tryk af folder »Naturens universi-
tet«
11. Tryk af »Mere natur«
12. Tryk af »Drikkevand«
13. Tryk af »Arvefolder«
14. Tryk af A3 informationsplakater
15. Plotter (printer til storformat)

54.341,57

Dansk - Indisk Børnehjælp
Formål: At hjælpe børn og kvinder i
Indien.

1. Septiktank til børnehjemmet
2. Software - Adobe Photoshop CS6
3. Tablet - Samsung Galaxy Tab 2
10.1
4. Gadeskilt - Expo Sign Gadeskilt
med logoplade
5. Lux Roll up banner

4.595,69
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Dansk Angolansk Venskab
Formål: Fremme kontakt og forståelse
mellem Danmarks og Angolas befolk-
ninger.

1. Forsendelse af landbrugsmateriel til
projekt i Angola m.m.
2. Medicinsk udstyr/medicin til sund-
hedsklinikker i Angola
3. Håndværkerredskaber, cement,
vandpumper, generator

15.995,64

Dansk Balkan Mission
Formål: Humanitær indsats til fordel
for den lidende befolkning på Balkan.

1. Projekt vandforsyning til sigøjner-
landsbyer i Rumænien
2. Projekt El-tilslutning for de fattigste
hjem i sigøjner-landsbyer
3. Projekt medicin og medicinsk ud-
styr
4. Projekt bespisning af hjemløse og
fattige i Rumænien

348.995,87

Dansk Blindesamfund
Formål: At varetage blinde og svagsy-
nedes interesser for her igennem at sik-
re ligestilling med andre borgere i
samfundet og mulighed for selvbe-
stemmelse over eget liv og tilværelse.

1. Rwanda - Mennesker med et syns-
handicap (projekt; hjælp til selvhjælp)
2. Ghana - Inklusion af unge blinde i
samfundet
3. Rwanda - Sommerskoler for blinde
og stærkt svagsynede

34.608,76

Dansk Børnefond
Formål: Yde bistand til børn og unge i
U-lande bl.a. igennem fadderskab

1. Renovering af drengebygning, Ban-
gladesh
2. Fortsat renovering af skole i Kuma-
si, Ghana
3. Renovering af skole, Pakistan
4. Fortsat renovering af skole i Kenti-
krone, Ghana
5. Renovering af skole i Accra, Ghana
6. IT til skole, Gambia
7. Fortsat renovering af skole i Neheri-
bi, Ghana
8. Fortsat renovering af skole i Ofinso
Kumasi, Ghana
9. Renovering af køkken på skole,
Gambia
10. Cementerede stier til skole, Gam-
bia
11. Renovering af skole, Gambia
12. Mindre byggeri i Sotokoi, Gambia
13. Brønd og bygning på skole, Sierra
Lenone
14. Renovering af sovesal på skole i
Kumasi, Ghana

303.548,03
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15. Latriner til skole, Gambia
16. IT til skole, Bangladesh
17. Inventar til skole i New Jeshwang,
Gambia
18. Inventar til skole i Sotokoi, Gam-
bia
19. IT til skole i New Jeshwang, Gam-
bia
20. Renovering af værksted på skole i
Kumasi, Ghana

Dansk Cyklistforbund
Formål: Skabe større færdselssikker-
hed for cyklister mm.

1. Ny trappe i forbundets butik
2. Børnecykler til og renovering af cy-
kellegebanen
3. Forbindelse mellem værksted og la-
ger

31.991,29

Dansk Folkehjælp
Formål: At arbejde for og yde støtte
til de socialt dårligt stillede, psykisk og
fysisk handicappede og andre svage
grupper såvel nationalt som internatio-
nalt

1. Udvikling af smartphone/tablet APP
til global førstehjælpsundervisning
2. Udskiftning af gammelt Edb-udstyr
til organisationens hovedkontor
3. Udvikling af nyt informationsmate-
riale
4. Anskaffelser/genoptryk af første-
hjælpsbøger
5. Anskaffelse af fantomdukker og
transportkufferter samt apparatur til
indøvning af livreddende førstehjælp
6. Anskaffelse af kontormøbler og øv-
rigt kontorinventar til organisationens
hovedkontor
7. Udvikling af nyt hjemmesidesystem
til brug for organisationens 50 lokalaf-
delinger
8. Anskaffelse af tablets og software
til organisationens bestyrelse
9. Anskaffelse af smartboard, projek-
tor, højtaler og software til 4 mødelo-
kaler

1.038.768,03

Dansk International Bosætningsser-
vice

1. IT-Udstyr
2. Kontormaskiner
3. Trykning af informationsmateriale

17.158,96
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Formål: Fremme en bæredygtig og in-
tegreret bosætning blandt fattige i
ulande.

Dansk International Nødhjælp (DI-
HA)
Formål: At støtte døgninstitutioner,
hospitaler og erhvervsliv ud fra prin-
cippet »hjælp til selvhjælp« i 3.verdens
lande.

1. Renovering af bygning (socialt cen-
ter i Ukraine)
2. Fragt af materialer til bygning (so-
cialt center i Ukraine)

7.852,41

Dansk Ornitologisk Forening
Formål: Forening for fuglebeskyttelse
og fugleinteresserede.

1. Nyt og opdateret telefonsystem,
etableringsomkostninger
2. Skiltning målrettet foreningens be-
søgende
3. Smartboard

18.075,08

Dansk Russisk Forening
Formål: Kulturel og folkeoplysende
virksomhed mellem DK og Rusland.

1. IT udstyr (computer)
2. Kontormaskineri (printer, reg.
m.jyl. )
3. Informationsmateriale
4. Kontormaskineri (printer, reg.sj. )
5. IT udstyr (digitalt kamera)

6.761,80

Dansk Røde Kors
Formål: Forhindre og lindre menne-
skelig lidelse, hvor end den findes, be-
skytte liv mv.

1. Førstehjælpsudstyr til frivilligt før-
stehjælps- og samaritarbejde i Dan-
mark
2. Trykning af undervisnings og infor-
mationsmateriale om førstehjælp
3. Oprette "Medical Team" til at sup-
plere eksisterende samaritter teams
(Udstyrsanskaffelser)

445.892,39

Dansk Tanzaniansk Forening (DAN-
TAN)
Formål: Fremme kontakt, forståelse
og samarbejde mellem de to lande.

1. Udstilling på Nationalmuseet i Tan-
zania
2. Undervisningsmateriale for børn om
bestøvning og bier

26.320,11

Dansk Vegetarforening
Formål: At fremme udbredelsen af ve-
getarisk levevis via øget interesse for
frugt og grønt samt oplysning om er-
næringens betydning for helbredet mv.

1. Trykning af pjece om vegetarisk er-
næring for gravide og børn
2. Trykning af pjece om, hvorfor vege-
tarisk mad er godt for både dyr, miljø
og sundhed
3. Trykning af pjece med vegetariske
opskrifter
4. Trykning af kantinepjece
5. Kantine-onlineforum

19.049,36
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Dansk Vietnamesisk Forening
Formål: At befordre samarbejde og
forståelse mellem Danmark og Viet-
nam

1. IT-udstyr
2. Hjertestarter 3.489,96

Danske Hospitalsklovne, Foreningen
Formål: At sprede glæde blandt syge
og udsatte børn.

1. Informationsmateriale
2. Indbo og møbler
3. IT udstyr
4. Materialer

186.340,09

Danske Soldaterforeningers Lands-
råd
Formål: At varetage og formidle sam-
arbejde mellem danske soldaterfor-
eninger.

1. Trykning af foreningsblade
2. IT udstyr 323.548,26

Dansk-Nepalisisk Selskab
Formål: At fremme dansk-nepalesisk
samarbejde om bæredygtig
udvikling, turisme, samhandel, kultur,
m.m.

1. Køb af 2 stk. PC
2. Trykning af 2 stk. blade
3. Projektor
4. Software til de nye PC
5. Brochure nye medlemmer

6.979,92

Dansk-Rumænsk Venskabs- og Fol-
keoplysningsvirksomhed
Formål: At bistå med opbygning af
folkeoplysning i Rumænien.

1. Indkøb af vintertøj, fodtøj og støvler
(til børnehjem)
2. Indkøb af sengelinned og boksmad-
rasser (til børnehjem)
3. Renovering og udskiftning af døre
og vinduer samt isoleringsmaterialer
(til børnehjem)
4. Tilskud til vaskemaskiner, tørretum-
bler og køkkenudstyr (til børnehjem)
5. Skolerekvisitter (til børnehjem)
6. It-udstyr samt fjernsyn (til børne-
hjem)
7. Udskiftning af inventar (til børne-
hjem)
8. Etablering af legeplads (til børne-
hjem)
9. Renovering af badeværelser (til bør-
nehjem)
10. Skolerejse (til børnehjembørn)

49.950,03

DanWatch
Formål: At sætte fokus på danske
virksomheders handel med og brug af

1. IT udstyr
2. Software
3. AV udstyr
4. Kontormøbler

13.087,35
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arbejdskraft og naturressourcer I ud-
landet.

5. Tryksager

De Danske Spaniensfrivillige og
Venner af de Internationale Briga-
ders Forening
Formål: At fastholde mindet om dem,
der drog til Spanien for at bekæmpe fa-
scismen i borgerkrigen og udbrede
kendskabet herom.

1. Rejse til Paris (besøge historisk re-
levante steder ift. foreningens formål)
2. Mindeplade
3. Bog med cd (Spanienssangen) 27.192,59

Demokratisk Forum - Rumænien
Formål: Fremme demokratisk og øko-
nomisk udvikling ved at yde humani-
tær hjælp mv.

1. Bustransport af materialer til børne-
hjem i Lugoj og Carpineni
2. Trommeskolen til Danmark (gade-
børn)
3. Lokalt køb af undervisningsmateriel
til skoler, Ghana
4. Lokalt køb af bærbare PCs, børne-
hjem, Moldova
5. Kulturelle arrangementer med og
for gadebørn, Ghana
6. Teknisk udstyr for scene og forestil-
linger, Ghana
7. Undervisningsmaterialer og -udstyr
til Junior High School, Moree, Ghana
8. Lokalt køb af humanitære materialer
i Lugoj, Rumænien
9. Indsamling og deponering af mate-
rialer til Ghana (containertransport)
10. Lokalt køb af computere til Junior
High School, Moree, Ghana

48.714,01

Den Danske Afghanistan Komite
Formål: Aktiv humanitærhjælp til
krigsofre og til landets genopbygning.

1. Mindre istandsættelsesarbejde af
kvindekollegium
2. Etablering af blodbank

14.686,91

Den Danske Hjælpefond (Landsfor-
eningen)
Formål: Yde bistand til mennesker,
der pga. krig, katastrofer mv. er i nød.

1. Vandrensningsanlæg til 9 skoler og
institutioner i Indien
2. Avanigadda - mur omkring skole-
område
3. Spedalskhedskoloni - udbedring af
område
4. Machilipatnam - etablering af spise-
sal (på skole)
5. Nuzvid - etablering af vandtank (på
skole)

48.714,01
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Den Nordiske Lejrskoles Venner
Formål: Støtte for den nordiske lejr-
skole i Hillerød og dens virksomhed.

1. Renovering af dame- og herretoilet
2. Ny gulvbelægning værelsesgange
E/F
3. Udskiftning af skotrender og tagren-
der
4. Maling af vinduer og døre

44.351,56

Det Europæiske Hus
Formål: At virke for integration for de
dårligst stillede grupper i deres respek-
tive samfund.

1. Scanner til handicaphistorisk mate-
riale
2. Mobil rampe til kørestole til kælder-
kontor
3. Bog om rumænske børnehjemsbørn,
der nu er voksne (oplysningsmateriale)
4. Mini-informationskampagne om
Hviderusland
5. Relancering af foreningens hjemme-
side

35.877,94

Det Økologiske Råd
Formål: At belyse og fremme mulig-
hederne for en økologisk bæredygtig
udvikling med social retfærdighed og
menneskelig trivsel på nationalt og
globalt plan.

1. Kontorinventar. Indstillelige kontor-
stole og hæve-/sænkeborde mv.

12.470,79

Diabetesforeningen
Formål: Diabetesforeningen har til
formål at virke for at forbedre livet
med
sygdommen diabetes (i det følgende
benævnt »Diabetes«) gennem
forebyggelse og bekæmpelse af Diabe-
tes og dens følgevirkninger.

1. Web-film om diabetes (teknisk ud-
styr)

17.449,79

Dienesmindes Venner
Formål: At yde praktisk og økono-
misk støtte til humanitært arbejde for
dårligt stillede børn fortrinsvis fra Øst-
og Centraleuropa.

1. Humanitær hjælp til østlande, pri-
mært Hvide Rusland 14.541,49

Donation Danmark – Rumænien
Formål: Forening bestående af læger,
sygeplejersker mv. som ønsker at hjæl-
pe aktivt i Rumænien.

1. Transportstøtte til nødhjælp
2. Nødhjælp til sigøjnerbørn 11.633,20

1. Opvaske- og vaskemaskine 52.937,00
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Dyreværnet – Foreningen til værn
for værgeløse dyr
Formål: At virke for dyrenes vel, både
lokalt og på landsplan, samt vinde og
udbrede forståelse for dyrebeskyttelse,
modvirke al dyrplageri.

2. Stalddør
3. Ny hjemmeside og mobilsite

Educat
Formål: At fremme nytænkende le-
der- og iværksætteruddannelser i ver-
den, samt fremme unges muligheder i
forhold til arbejdsmarkedet igennem
oplysning og træning.

1. IT-udstyr til arbejdet i Rwanda.

5.321,46

Enable
Formål: At yde bistand til børn, navn-
lig fattige og forældreløse børn.

1. Nyt hus til 8 - 10 piger
2. Vedligeholdelse af bygninger
3. Opsamling af regnvand til to huse
4. Udendørs platform til leg, lektier
mv.
5. Ny brønd
6. Vaske- og tørreområde
7. Hævning af land foran husene
8. Sølv ankelkæder til danseformål til
60 piger
9. Førstehjælpsudstyr

57.308,03

Erhvervshæmmede fra Frihedskam-
pen (Jysk afd. )
Formål: Mennesker som kom til skade
under besættelsestiden og derfor fik
nedsat erhvervsevne.

1. Pilgrimsrejse til koncentrationslejre
i Tyskland og Tjekkiet 36.353,74

Erhvervshæmmede fra Frihedskam-
pen (Sjællands afd., Roskilde)
Formål: Mennesker som kom til skade
under besættelsestiden og derfor fik
nedsat erhvervsevne.

1. Tur til Normandiet (31. maj 2014 –
7. juni 2014)
2. Bus til Mindelunden, 4. maj
3. Auschwitzdag
4. Tur til Nordsjælland
5. Efterårstur
6. Blomster og kranse
7. Generalforsamling og grundlovsfest

56.130,17

Fair Trade Butik Bazaren
Formål: Fremme salget af varer, som
er produceret og handlet efter fair-tra-
de kriterierne.

1. Oplysningsaktiviteter
2. Inventar og udstyr 14.614,20

Fair Trade Butik Salam 1.744,98
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Formål: At arbejde for mellemfolkeli-
ge relationer og drive Fair Trade de-
tailsalg af varer hovedsageligt fra den
tredje verden.

1. Anskaffelser (kasseapparat, skilt,
printer) og foredrag

Fair Trade Danmark
Formål: Organisationen for mange af
Fair Trade forretningerne; Fremme
Fair Trade handlen i Danmark.

1. It-udstyr og software
2. Oplysningsarbejde
3. Opgradering af hjemmeside
4. Telefoner

8.288,65

Fair Trade Mærket Danmark
Formål: Fremme af eksistenssikrende
og miljøvenlig handel med ugunstigt
stillede producenter samt den hermed
forbundne oplysningsvirksomhed; At
virke til udbredelsen af bæredygtig
handel og af fondens mærke til brug
for produkter, der opfylder minimums-
betingelser i social og økologisk hen-
seende.

1. Tilskud til trykning af FairNOK
2. Anskaffelse af bærbare computere
til kontoret

33.445,44

Folk og Sikkerhed
Formål: Styrke og vedligeholde for-
svarsviljen og forsvarsevnen.

1. Informationsmateriale til veteranar-
bejdet 14.541,49

Folkevirke
Formål: At bringe nyt initiativ til op-
lysningsarbejdet. At fremme en aktiv
dialog og derved give deltagerne et
bedre fundament for at deltage engage-
ret i den demokratiske proces.

1. Informationsfolder (tosproglig)
2. Engelsksproget temablad om Folke-
oplysning
3. 3 bordlamper
4. Kampagnemateriale. Fx kuglepenne
5. Trykning af internationale "kultur-
brikker"

5.671,18

Fonden Danske Veteranhjem
Formål: At yde støtte og hjælp til ve-
teraner og pårørende samt at være et
fristed for alle veteraner og pårørende.

1. Feriekoloni for veteraner og familie
2. Fællesarrangementer for veteraner
3. Ture for veteraner
4. Idrætsaktiviteter for veteraner

103.244,61

Fonden for Træer og Miljø
Formål: Gennem oplysning, forskning
eller på anden måde at støtte bestræ-
belser for, inden for landets grænser, at
bevare eller ny skabe træplantninger,
enkelttræer og buske, der er værdifulde
miljømæssigt eller i botanisk, kulturhi-
storisk eller æstetisk henseende.

1. Genetablering af pavillon og reno-
vering af mandskabs- og redskabsskur
i Gerlevparken

11.633,20

9.988,55
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Fontanas Venner
Formål: Udbrede af kendskabet til be-
handlingsformer til afhjælpning af af-
hængighedssygdomme for at forbedre
familiers vilkår i ind- og udland med
særlig fokus på svage samfundsgrup-
per i udviklingslande.

1. 12 stk. tablets med tilbehør
2. Undervisnings- & træningsmateria-
ler mv.

Forening for Fred og Udvikling i
Afrika
Formål: At yde almennyttigt humani-
tært hjælpearbejde i Burundi, og Den
Demokratiske Republik Congo(samt
Malawi og Rwanda).

1. Container og ombygning af denne
til depot /undervisningsbrug, samt
transport af nødhjælp 22.110,34

Foreningen LittleBigHelp
Formål: At indsamle penge til projek-
ter med både langsigtede og akutte be-
hov, flere steder i verdens fattigste om-
råder.

1. Open Shelter for 25 gadedrenge i
Kolkata, Indien 18.613,11

Foreningen RISE-Denmark
Formål: At sælge, distribuere, mar-
kedsføre og idéudvikle varer for RISE
- Uganda og
deres tekstilvareproduktion MAYUGE
FAIR TRADE og derigennem støtte
deres ngo arbejde i Uganda.

1. Kamera
2. Sportsprojekt i Uganda
3. Software
4. Tryk/print 4.217,03

Foreningen Russiske Feriebørn i
Kjellerup og omegn
Formål: Indsamle tøj, sko og støvler
til værtsfamilier i Murmansk, ferie-
børns ferieophold i Danmark.

1. Feriebørns rejse Murmansk - Kjelle-
rup
2. Tolkehjælp og oplevelser for Russi-
ske Feriebørn

22.830,15

Foreningen Straatag
Formål: At medvirke til at bevare al-
mene bevaringsværdige og fredede
stråtækte gårde, huse og bygningsvær-
ker.

1. Trykning af temanummer af Bladet
Straatag
2. Trykning af folder om foreningen
3. Teknisk udstyr: Videokamera og
mikrofon og lign.

7.997,82

Foreningen til Støtte for Rumænien
Formål: At oplyse om og sætte fokus
på børns og unges levevilkår i ind- og
udland, særligt i u-landene.

1. Transport af nødhjælp
2. Nødhjælpspakker (hjælp til jul og
påske)
3. Pc’er til skolen i Dubova
4. Tryksager

25.447,62

109.788,28
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Fregatten Jylland, D. S. I.
Formål: At bevare og vedligeholde
Fregatten Jylland, drive Fregatten Jyl-
lands museum og derigennem sikre
kommende generationers mulighed for
at forstå, hvorledes livet var om bord i
de store træskibes tid.

1. Informationsfolder
2. Medlemsblad
3. Multifunktionsmaskine
4. Visuel fremvisning af konstrukti-
onstegner

FSC Danmark
Formål: At fremme bæredygtig skov-
drift ved at styrke FSC som brand i
Danmark. Foreningens arbejde omfat-
ter blandt andet: at styrke kendskabet i
klart definerede målgrupper gennem
aktiviteter og kampagner; kontrollere
brugen af FSC’s logo; servicere med-
lemmerne med henblik på at øge deres
salg af certificerede produkter; øge
certificeringen af danske skove; udvik-
le og revidere standarder til certifice-
ring; pressearbejde og oplysning om
FSC.

1. Bærbar PC
2. Projektor
3. FSC-certificerede blyanter til omde-
ling

3.325,49

Genvej Til Udvikling
Formål: Hjælp til u–lande.

1. Bygning af 12 cementtrug, fordelt
på 4 brønde i Amataltal-zonen

2.387,13

Gestapofanger fra Besættelsen, For-
eningen af
Formål: Tidligere fanger fra 2. Ver-
denskrig.

1. Rejse til kz-lejr
2. Generalforsamling
3. Julefrokost
4. Aktiviteter og sammenkomster

7.706,99

Gestapofangerne Randers
Formål: Tidligere fanger under 2. ver-
denskrig.

1. Blomster nedlæggelser i erindring
2. Ture til Mindelunden mv.
3. Bustur til kz-lejr
4. Genoptryk af bog om A/S-gruppen
5. Konvertering af gamle lydbånd
6. Printer

3.926,20

Ghana Venskabsgrupperne i Dan-
mark
Formål: At udvikle venskab mellem
venskabsgrupperne i Danmark og Gha-
na gennem selvhjælpsgrupper.

1. Stationær computer
2. Kombineret farveprinter og scanner 2.544,76

Globale Skolepartnerskaber
Formål: At fremme undervisningsba-
serede skolepartnerskaber mellem dan-

1. It-udstyr: 2 eksterne skærme
2. Multimedieudstyr: digitalt kamera
3. Multimedieudstyr: ekstern mikrofon

6.616,38
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ske skoler og skoler i den fattige del af
verden.

4. Software
5. Informationsmateriale: tryk af års-
rapport
6. Informationsmateriale: tryk af fol-
der
7. Informationsmateriale: tryk af ma-
nual

Grøn Burkina Faso
Formål: At støtte og fremskaffe mid-
ler til gennemførelse af dyrkningspro-
jekter i den afrikanske stat Burkina Fa-
so.

1. Tilskud til færdiggørelse af byggeri
af landbrugsskole 11.633,20

Himalayan Project
Formål: At yde »Non Governmental
Organisation« (NGO)-bistand til pro-
jekter i Nepal, og overvejende blandt
bjergfolkene i Nepals nordlige distrik-
ter. Foreningen skal således øge ud-
dannelsesniveauet og bedre levevilkå-
rene blandt folk, som bor langt fra det
centrale Nepal, for at øge deres mulig-
heder for reel indflydelse på deres eg-
ne distrikter og en reel indflydelse på
den Nepalesiske stat som helhed.

1. Etablering af Kenja Meeting Hall i
Nepal

12.360,27

Hjælp Jelgava – Vejles venskabsby
Formål: Hjælpe Vejles venskabsby
igennem indsamling med opbygning af
et demokratisk samfund.

1. Opbygning af IT klasse i landsby-
skole
2. Nødhjælpstransport af materiel til
social fond
3. Nødhjælpstransport af materiel til
børnehjem/børnehaver

12.811,06

Hjælp Sarajevos Børn
Formål: At yde humanitær hjælp til
børn i Bosnien – Hercegovina.

1. Fødevarehjælp 145.414,95

Hjælp til Litauens Børn, Foreningen
Formål: Humanitær støtte for børne-
hjem, plejehjem og sygehuse i Litauen.

1. - 7. Beklædning
8. Sengelinned
9. Håndklæder
10. Transport

191.947,73

Hope Now
Formål: At fremme offentlighedens
og medlemmernes kendskab til traffic-
king af kvinder (med særlig fokus på

1. Anbringelse af Nigerianske hekse-
børn på børnehjem 6.543,67
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afrikanske kvinder) og de problemstil-
linger, der knytter sig til dette fæno-
men.

Indien Gruppen Fyn
Formål: Bæredygtig forbedring af le-
vevilkår i den tredje verden, specielt
Indien.

1. Støtte til 100 familier mhp produkti-
on af fisk i deres damme, Indien
2. Træplantningsprojekt, Indien

23.993,47

Ingeniører uden Grænser
Formål: Er bl.a. at stille ingeniørviden
og
-kapacitet til rådighed i katastrofeom-
råder.

1. IT-udstyr
2. Møbler
3. Værksted til voksenundervisning til
i landsbyen Norway, Sierra Leone
4. Vandforsyning til Marmo grundsko-
le i Karatu distriktet, Tanzania i tæt
samarbejde med Rotary i Nakskov
5. Vandforsyning til børnehjem
»Young Life Africa Children Home«
nær Ruiru, Kenya
6. Materialer (trykning)

62.003,77

International Aid Services
Formål: At yde katastrofehjælp til
tredjelande.
Foreningen er bl.a. Den Danske Pinse-
bevægelses katastrofe- og udviklings-
hjælp til tredjelande.

1. Renovering af vinduer og tag på
nødhjælpshal
2. Trykning af oplysningsmateriale
3. Forbedring af kontormiljø - skrive-
borde

15.850,23

International Børnehjælp - Verdens
Børn
Formål: At yde bistand til børn, der på
grund af krige, katastrofer eller social
nød trænger til hjælp.

1. Køkkenredskaber til børnehjem i
Uganda
2. Madrasser til børnehjem i Indien
3. Renovering af gulv, børnehjem i
Bulgarien
4. Bogsæt til skole i Uganda
5. Udflugt til børnehjemsbørn i Bul-
garien
6. Latriner børnehjem i Uganda
7. Legeplads til børnehjem i Uganda
8. Græsslåmaskine til børnehjem i
Uganda
9. Reparation gulve til børnehjem i
Uganda
10. Istandsættelse af værelse, børne-
hjem Indien
11. Udskiftning af vinduer i 2 sovesa-
le, Uganda

71.980,40
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12. Reparation gulve, børnehjem
Uganda
13. Maling af facader og vægge, bør-
nehjem Uganda
14. Rep. af gulve og maling samlings-
rum, skole i Uganda
15. Rep og maling klasseværelser,
skole Uganda
16. Udflugt for 200 børn på børne-
hjem, Indien
17. Oplysnings og informationsarb. i
Danmark

International Børnesolidaritet
Formål: At yde solidaritets- og bi-
standsprojekter til gavn for børn og un-
ge i den fattige del af verden.

1. Trykning af oplysningsmaterialer
2. Projekt skolehaver på Bolivias høj-
slette
3. Projekt værksteder for piger, der le-
vet med prostitution og stofmisbrug i
Nicaragua

14.396,08

Kristen Børnefond Global Care
Formål: At hjælpe nødlidende børn
over hele verden, uafhængigt af reli-
giøse, politiske og etniske forhold, der
uden hjælp udefra vil mangle de mest
basale livsfornødenheder til en sund
opvækst, udvikling og uddannelse.
Derved ønsker fonden at fremme den
mellemfolkelige forståelse.

1. Vandforsyning Uddannelsescenter,
Etiopien
2. Administrationsbygning Bangladesh
4. Folder og informationshæfte
5. Software program 21.163,84

Kræftforeningen De Aktive
Formål: Skabe tilbud/aktiviteter til
kræftpatienter, som øger deres livskva-
litet før, under og efter behandlingen.

1. Kontormaskiner/IT-udstyr
3.053,71

Kvindernes Internationale Liga for
Fred og Frihed
Formål: Social, økonomisk og politisk
lighed og retfærdighed. Afskaffelse af
enhver form for krig og væbnet kon-
flikt. Afskaffelse af al form for diskri-
mination.

1. Kontormaskine
2. Stationær computer
3. Software
4. Bærbar pc
5. Hjemmeside

13.938,60

Kvindernes U-landsudvalg
Formål: Hjælpe gennem oplysningsar-
bejde dårligt stillede kvinder i ulande-
ne.

1. Trykning af informations- og kam-
pagnemateriale
2. Anskaffelser - roll-up banner mv. til
udstilling »Kvinder i Mali«

17.158,96
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3. IT-udstyr

Landsforeningen af KZ-fanger fra
Neuengamme – vennekredsen
Formål: At samle de i Danmark boen-
de tidligere fanger fra den nazistiske
koncentrationslejr Neuengamme med
dens udekommandoer… At indsamle,
bearbejde og udbrede de historiske
kendsgerninger om KZ lejren Neuen-
gamme og dens udekommandoer. At
bekæmpe nazismen. At bistå nødliden-
de kammerater i sociale og økonomi-
ske spørgsmål overfor myndigheder og
fonds. At fremskaffe oplysninger om
danske og udenlandske kammeraters
skæbne mv.

1. Pilgrimsrejse til Neuengamme i
Hamburg
2. Dagstur i bus
3. 20.april og generalforsamling
4. Søjlen ved Helligåndskirken

14.832,32

Landsforeningen for Bygnings- og
Landskabskultur
Formål: Arbejde for bevaring af arki-
tektonisk og kulturhistorisk værdifulde
bygninger mv.

1. Trykning af temanummer
2. Teknisk udstyr
3. Forbedring af hjemmeside 10.906,12

Landsforeningen mod Spiseforstyr-
relser og Selvskade
Formål: At virke til udbredelsen af
kendskabet til spiseforstyrrelser og
selvskade og deres årsager. At samle
personer med spiseforstyrrelser, selv-
skade, deres pårørende, behandlere og
andre interesserede til et samarbejde.
At støtte personer med spiseforstyrrel-
ser og selvskade og deres pårørende
gennem rådgivning og oplysning.

1. Trykning af informationsmateriale
2. IT- udstyr

11.633,20

(Landsforeningen) Praktisk Økologi
Formål: At fremme interessen for og
kendskabet til økologisk forsvarlig le-
vevis. Gennem oplysning, rådgivning
og i praksis at udbrede brugen af øko-
logisk forsvarlige dyrkningsmetoder
og dyrehold.

1. Trykning af blade, plakater og info-
materiale
2. IT-udstyr 124.417,03

(Landsforeningen) Økologisk Bygge-
ri

1. Modernisering og renovering af 3
vandreudstillinger

7.852,41
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Formål: At fremme økologisk Bygge-
ri.

(Landsorganisationen) Grøn Hver-
dag
Formål: At fremme en bæredygtig
samfundsudvikling gennem oplys-
ningsvirksomhed, herunder bladudgi-
velse.

1. Trykning af temanummer
2. Messeudstyr, »rollups«
3. Farveprinter
4. Informationsmaterialer om miljø og
økologi
5. Projektor

19.194,77

Leagounols Venner
Formål: Humanitær hjælp til et børne-
hjem i Rumænien.

1. Støtte til lokalt familiebørnehjem-
met i Nisporeni Moldova
2. Undervisningsmaterialer skole og
børnehjem Moldova
3. Ekskursion/aktiviteter for børnene
på Starolecka, Polen
4. Lokalt indkøb af inventar til Staro-
leckahjemmet
5. Tilskud til renovering af køkken
6. Ekskursion for familiebørnehjem-
met Nicolson Nisporeni
7. Tilskud til lejrskole for børnehjem-
børn Carpeneni. Moldova
8. Transport af materiel til Starolecka
Hjemmet i Polen
9. Lokalt indkøb til udendørs legeplads
for børnene
10. Undervisningsmaterialer til børne-
ne på Starolecka, Polen
11. Madrasser til krisecenter for kvin-
der med børn
12. Tilskud til bespisning af social ud-
satte, Nisporeni, Moldova

29.082,99

Leve Børnene
Formål: At hjælpe børn i nød i hele
verden.

1. Projekt: Sommerlejre for børne-
hjemsbørn, gadebørn og slumbørn i
Honduras
2. Anskaffelser ved flytning til nyt
kontor: kontorstole, skrivebord, reoler
mv.
3. Anskaffelser: Bærbare computere til
nye medarbejdere
4. Anskaffelser: Inventar og undervis-
ningsmaterialer til volontørakademi i
Honduras
5. Projekt: Maduddeling til børn i
slummen i Honduras

20.358,09
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Mellemamerika Komiteen
Formål: At mobilisere en bred og ak-
tiv solidaritet med befolkningen i Ni-
caragua og de andre latinamerikanske
lande og støtte deres kamp for demo-
krati og bedre levevilkår.

1. Tryk af vores årsskrift MAMA
2. Tryk af Go-Cards
3. Tryk af flyers
4. Computer til kontoret i Aarhus
5. Hæve/sænke-bord til kontoret i Kø-
benhavn
6. Arkiv-skabe
7. Kontorstol til kontoret i København
8. Ergonomisk tastatur til kontoret i
København
9. Videokamera

12.651,10

Mellemfolkeligt Samvirke
Formål: At fremme mellemfolkelig
forståelse og solidaritet, at bidrage til
en bæredygtig global udvikling og en
retfærdig fordeling af jordens rigdom-
me.

1. Forbedring af indgangsparti
2. Forbedring af tekøkken
3. Indretning af projektværksted
4. Forbedring af badefaciliteter
5. Forbedring af sovesale
6. Oprettelse af byggeværksted

125.894,88

Miljøbevægelsen NOAH (D. S. I. )
Formål: At forbedre det levende miljø
ved aktivt at bekæmpe miljøødelæg-
gelsen og dens årsager og anvise alter-
nativer, samt støtte beslægtede aktivi-
teter, der opfylder NOAHs formål.

1. Hverve-video
2. IT-udstyr til administrationen
3. Trykning af tidsskrift »Efter vækst-
en«

9.597,39

Mission Øst
Formål: At yde akut bistand og udvik-
lingshjælp til nødlidende i Østeuropa
og Asien.

1. Anskaffelser – møbler og indbo
2. Anskaffelser – IT/software og foto-
udstyr
3. Projekt – katastrofesæt til Tadsjiki-
stan

75.374,53

Nepal 2010
Formål: At fremme kulturel, social og
samfundsmæssig forståelse mellem
forskellige kulturer og folkeslag.
Det er endvidere projektets mål at un-
derstøtte og forebygge, at børn ikke
skal leve på gaden.

1. Informationsmateriale
2. Kontormaskine
3. IT-udstyr
4. Udstillingsmateriale 8.463,73

New Life Outreach
Formål: Formidle økonomi til nød-
hjælp og udviklingsarbejde i Afrika.

1. Udvidelse af vandprojekt
2. Renovering af skolekøkken
3. Etablering af sikring mod skybrud

50.895,23

Nyt Hesteliv 1. Medlemsblad
2. Kontormøbler og IT-udstyr

60.281,04
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Formål: At modtage eller opkøbe he-
ste og ponyer i nød og hjælpe dem vi-
dere til et nyt og bedre liv.

3. Registrering af heste
4. Oplysningspjecer
5. IT-udstyr videoovervågning
6. Hjemmeside - ny opdatering
7. Dokumentation for ulovlige heste-
transporter
8. Sundheds-screening af den enkelte
hest

Nødhjælpsdepotet i Næstved Danish
Relief Group
Formål: At yde hjælp til institutioner
og andet humanitært hjælpearbejde i
udviklingslande kombineret med en
beskæftigelsesfremmende effekt for ar-
bejdsledige i Næstved samt omkring-
liggende kommuner. Specielt hensyn
skal tages til langtidsledige og arbejds-
løse fra indvandrergrupper.

1. It udstyr
2. El-installationer i lagerlokale
3. Transport af nødhjælp
4. Trykning af informationsbrochure

12.235,94

Nøragers Humanitære Hjælpefond
Formål: At fremskaffe hjælpemidler
til russiske børnehjem og afholde som-
merlejr mv.

1. Indkøb af nye ski, stave og ski støv-
ler
2. Forsendelse af indsamlet tøj, legetøj
mv.
3. Renovering af vaskerum
4. Nye møbler til legerum
5. Renovering af garderoberum

21.812,24

Nørrebronx
Formål: At udføre tryghedsskabende,
kompetence-opbyggende, kriminalitets
forebyggende, socialt, sportslig og an-
den frivillig indsats, især rettet mod
børn og unges tryghed, udvikling, triv-
sel og fritid.

1. Kampagne og informationsmateriale
2. Mobiltelefoner
3. Bærbar og printer 12.069,44

Operation Dagsværk
Formål: Styrke solidariteten mellem
danske gymnasier og den fattige del af
verden.

1. Indkøb af bærbare computere
2. Indkøb af IP-telefoner 6.979,92

Oplysningscenter om den 3. verden
Formål: At drive O3V-centret, der
formidler oplysning om lande og kul-
turer i den 3. verden.

1. Anskaffelse af IMAC
2. Anskaffelse af scanner
3. Anskaffelse af software
4. Anskaffelse af mobilt lydanlæg
5. Anskaffelse af 4 kontorstole

6.256,91

30.028,19
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Pioner Afrika
Formål: At oprette rolle-modelland-
brug i Afrika, samt i den bløde afde-
ling at oprette skoler og helse centre.

1. Husdyr projekter: æg og kyllinge-
produktion, svineproduktion
2. Stort køkkenhaveprojekt med vand-
ingssystem

Plan International Danmark
Formål: At opnå varige forbedringer
af levevilkårene for fattige børn og de-
res familier i udviklingslande.

1. Konstruktion af nyt klasselokale
2. Konstruktion af latrin
3. Støtte til skolematerialer

18.176,87

Project Viktor
Formål: At hjælpe gadebørn i Filippi-
nerne. Bl.a. ved at bygge børnehjem i
Filippinerne til forældreløse gadebørn.
At starte og drive sociale projekter i
Filippinerne, som gavner det filippin-
ske samfund på kort og lang sigt.

1. Renovering af betonmur samt ind-
køb af maling til betonmur på børne-
hjem
2. Brøndboring, vandtårn og etablering
af vandpumpe på børnehjem
3. Nyt design og strukturering samt re-
digering af hjemmeside
4. Tryk af materialer samt merchandi-
se m. logo og hjemmeside adresse til
salg i webshop
5. Udflugter, ture mv. for gadebørn
6. Maduddelingsprogram til gadebørn

32.863,78

Red børnene i Gorom-Gorom
Formål: At støtte den burkinske for-
ening M’Balla Sukaabe (Red Børnene)
med hjemsted i Gorom-Gorom i at
skaffe specielt trængende børn i Ouda-
lan-provinsen Mead, tøj, medicin, sko-
legang/uddannelse og andre livsfornø-
denheder.

1. Fødevarehjælp til 81 værgefamilier
med 164 forældreløse/særligt udsatte
børn
2. Fællesmåltider med oplysende op-
læg til 164 forældreløse/særligt udsatte
børn

6.325,55

Red Orangutangen
Formål: Arbejder for overlevelse af
orangutangerne og deres levested eller
lignende i Indonesien og Malaysia. At
informerer og sprede interesse om pro-
blematikken omkring orangutangernes
overlevelse. At støtte projekter, der
sikrer overlevelse af andre primater.

1. IT
2. Info materiale
3. Genudsætning af orangutanger
4. Overvågning af orangutanger
5. Møbler

307.988,86

Reméts Venner, Den Humanitære
forening
Formål: At give økonomisk og mate-
riel støtte til børnehjemmet Remét.

1. Etablering af rent vand og sanitet i
svagtstilledes boliger
2. Byggematerialer til udbedring af
svagtstilledes boliger
3. IT-udstyr til udlån til svagt stillede
børn

25.447,62
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4. Ferieophold/udflugter for svagt stil-
lede børn (2014)
5. Feriebørn til Danmark (forår 2014)
6. Opførelse af legeplads (nødhjælp)
7. Transport af materialer (og frivilli-
ge)

Rumænien 97, Foreningen
Formål: Velgørende og humanitær
forening.

1. Transport 18.176,87

Samaritans Hand Foundation
Formål: At yde almennyttige humani-
tært hjælpearbejde. Herunder afhjælp-
ning af menneskelig nød og lidelser.

1. Anskaffelse af IT-udstyr
2. Mindre ulandsprojekt: Skole- og ud-
dannelsesinstitution
3. Projekt transport af udstyr til Mala-
wi
4. Projekt støtte til 2 hospitaler i Mala-
wi
5. Projekt tæpper og malaria- net (mo-
skito-net) til flygtningelejren JRS Dza-
leka Camp, Malawi
6. Projekt malaria-net i Syd Malawi
7. Projekt vandbrønde/pumper i Mala-
wi
8. Projekt supportering af 4 børnehjem
i Malawi
9. Projekt opførsel af skole i DR Con-
go
10. Projekt sundhedsklinik og land-
brugsskole i Dr. Congo
11. Projekt opførsel af sundhedsklinik
til flygtningelejr i Zambia
12. Projekt opførsel af skole i flygtnin-
gelejr i Zambia
14. Projekt Elinstallation til skole i
Malawi

376.624,71

Samsø Energi- og Miljøkontor
Formål: At fremme omstillingen af
energiforsyningen til Vedvarende
Energi og fremme omstillingen til en
bæredygtig udvikling, der tilgodeser
økologisk balance.

1. 20 stk. i-Pads, 16 GB
2. AV møbel i foredragssal
3. Styring af monitorer i udstillings-
område

13.450,88

Samsø Energiakademi
Formål: At virke for udvikling og til-
trækning af kompetencer indenfor

1. 20 stk. i-Pads til bæredygtighedsfor-
midling og uddannelse om energi 11.633,20
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energibesparelser og vedvarede energi
samt formidle viden herom. Samsø
Energiakademi skal virke til fremme af
samarbejdet mellem borgere, erhvervs-
liv, myndigheder og forsknings- og ud-
dannelsesinstitutioner med henblik på
at fremme udviklingen og anvendelsen
af vedvarende energi og energibespa-
relser.

Sarons Slette Missions- og Nød-
hjælpscenter
Formål: Landsdækkende missions- og
humanitær organisation, der hjælper
nødstedte.

1. Transport af humanitær til Moldova
2. Projekt rent vand til sommerlejr i
Moldova
3. Informationsblade

29.737,36

Scleroseforeningen
Formål: At bekæmpe multipel sclero-
se (MS) og beslægtede lidelser, at for-
bedre mennesker med scleroses for-
hold og livskvalitet og at skabe forstå-
else for deres situation.

1. Anskaffelse af i-Pads mv. til genop-
træning

3.111,15

Selskabet Lysglimt
Formål: At drive rekonvalescenthjem-
met Lysglimt for mindrebemidlede,
ensomme og ældre medborgere.

1. Renovering af indkørselsområde,
samt færdiggørelse af istandsættelse 26.465,52

Seniorer uden Grænser
Formål: At anvende faglige og men-
neskelige ressourcer for fattige i hele
verden.

1. IT-udstyr
2. Landsbyprojekt Ghana – færdiggø-
relse af skolebygning
3. Solcelledrevet vandpumpe til gym-
nasium i Gambia
4. Elektricitet til gymnasium i Gambia

41.610,92

Sex & Samfund
Formål: At sikre den enkeltes seksuel-
le og reproduktive sundhed og rettig-
heder uanset alder, køn, etnisk oprin-
delse, religion, seksuel præference, po-
litisk tilhørsforhold samt ægteskabelig
og social status.

1. Inventar til nye projektlokaler, 3 op-
stillinger
2. 2 projektorer
3. 4 whiteboardtavler 19.034,38

Skolen i Biry
Formål: At etablere skole i landsbyen
Biry i Mali.

1. Skolebygning i Biry, Mali 11.633,20

32.718,36
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Solens Børn
Formål: At sprede kendskabet og
medvirke til udbygningen af Inti Runa-
kunaq Wasin, et kreativt værksted for
børn i risikogruppen i Cusco, Peru; At
sprede kendskabet til og bidrage til en
bæredygtig udvikling af landsbysam-
fund i Chillcachaca. At hjælpe til rele-
vant og nødvendig uddannelse af peru-
vianere, der ønsker at arbejde på pro-
jekterne. At finde og evt. støtte enkelt-
personer, der ønsker at rejse til Peru i
længere perioder for at undervise, in-
spirere til nytænkning og hjælpe til ud-
vikling af færdigheder.

1. Fødevarehjælp (125 børn i Cusco)
2. Computere, I-Pads, 20 stk. engangs-
kamera
3. Trykning af materialer
4. Projekt: Træbeplantning i Cusco
5. Projekt: »Ung i uddannelse«

SOS Børnebyerne
Formål: At arbejde for støtte til og ud-
bredelse af kendskabet til SOS-Børne-
byerne. At indsamle fadderskabspenge
og bidrag til børn i SOS-Børnebyerne
fortrinsvis i udviklingslandene.

1. Opgradering og renovation af ud-
dannelsestilbud for grundskolebørn i
Somalilands hovedstad Hargeisa (4
skoler)
2. Indretning af frokoststue
3. Trykning af informationsmateriale,
brochurer, SOS-nyt og årsberetning
4. Møbler/indbo til indretning af krea-
tivt miljø
5. 10 nye arbejdsstationer og andet IT-
udstyr til kontoret
6. I-Pads som arbejdsredskab i forbin-
delse med danske og internationale
møder

127.965,15

SOS mod Racisme, Danmark
Formål: At bekæmpe racisme og
fremmedhad gennem oplysning.

1. Trykning af nyhedsbrev
2. Digt- og stilkonkurrence i gymnasi-
et
3. Klistermærker med SOS mod Racis-
mes hånd
4. Nøgleringe med vognpoletter med
logo
5. Kalendere med helligdage, mærke-
dage og FN-dage
6. Materialesamling om romaer i Euro-
pa og Danmark
7. Trykte kuglepenne med logo
8. Skilte og bannere med navn og logo
9. Pins med navn og logo

54.530,60

Stairway Danmark 1. Udvidelse af eksisterende solpanel-
system

12.360,27
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Formål: Hjælp til gadebørn i Filippi-
nerne.

2. Etablering af vandingsanlæg
3. Etablering af sy værksted

Steps in Ghana
Formål: At støtte den ghanesiske or-
ganisation, African Footprint Internati-
onal, i arbejdet med at bygge bro mel-
lem marginaliserede grupper i det gha-
nesiske samfund, gennem musik, dans
og teater.

1. Lærerboliger ved FCDC i Pebi,
Ghana
2. Færdiggørelse af sundhedsklinik i
Kuntu
3. Etablering af community center på
FCDC skolen (skabe fysiske rammer)

9.451,97

STS International Solidarity
Formål: At yde politisk, materiel og
økonomisk støtte til kræfter, der arbej-
der for bekæmpelse af etnisk og religi-
øst had og at støtte udviklingen af de-
mokratiske samfund. At støtte udvik-
lingen af uafhængige faglige organisa-
tioner, fredsbevægelser og bevægelser,
der støtter kampen for samfund, hvor
mennesket sættes i centrum.

1. Oplysningsvirksomhed

7.270,75

Støttekomiteen for Tibet
Formål: At informere om forhold i Ti-
bet mv.

1. Informationsmateriale og skærm 2.994,68

Svovlstikkerne
Formål: At indsamle midler til køb af
Julepakker hos »Juleuddelingen af
1867« til støtte for nødlidende børnefa-
milier på Sydsjælland. Disse pakker
deles ud i samarbejde med de lokale
kirker og Frelsens Hær, som begge og-
så står for visiteringen af børnefamili-
erne.

1. Julehjælp på Sydsjælland

29.082,99

Syvende dags adventistkirken
Formål: At drive humanitært, socialt
hjælpearbejde i Danmark og i udlandet
på et ikke-diskriminerende grundlag
uden hensyn til nødens årsag.

1. Transport af nødhjælp

29.082,99

Tanden
Formål: At forene og samle Tanzania-
nere bosat i Danmark uden at det berø-
rer deres tro og religioner, politiske
overbevisninger eller stammeledere

1. Oplæring af lokale kvindegrupper i
landsbyer uden for Shinyanga i at
fremstille og sælge modulopbyggede
komfurer

7.766,47
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oprindelse. At vægte vigtige spørgsmål
vedrørende vores nationale udvikling
på forskellige aspekter, herunder ud-
dannelse, sundhed, iværksætteri, turis-
me, social velfærd osv.

2. Anskaffelse af medicinsk udstyr til
sundhedsklinik i Tanzania

Tandsundhed uden Grænser
Formål: At fremme tandsundheden i
lavindkomstlande.

1. Rwanda BPOC (Basic Program of
Oral Care) project
2. Indien project
3. Dental nødhjælpsudstyr og materia-
le
4. Informationsmateriale
5. IT-udstyr

38.513,44

Terre Des Hommes
Formål: Hjælp til nødstedte børn over
hele verden.

1. Chitia/IAPA - Mad og medicin
2. CASP Gujarath - mad og medicin,
undervisnings materialer, IT udstyr,
sanitet, inventar m.m.
3. Tihar Jail – mad, medicin, IT udstyr
m.m.
4. Seth Medura - mad og medicin
5. Chrey Laos - mad og medicin
6. Raindrop - mad og medicin/andet
7. Karlapakham - mad, medicin og un-
dervisningsmat.
8. Kandy Day - mad, medicin og un-
dervisningsmat.
9. Trincomalee - mad, medicin og un-
dervisningsmat.
10. Massai - mad, medicin og under-
visningsmat. /andet, kyllingefarm
11. Tarayana/Raindrop - mad, medicin
og undervisnings mat.
12. St. Joseph´s - mad, medicin og un-
dervisningsmat. /andet
13. Kerala/Tsunami - mad, medicin og
undervisningsmat. /andet
14. Bagnan - mad, medicin og under-
visningsmat.
15. Balwadi - mad og medicin, hjælpe-
midler
16. Mererani - mad, medicin og under-
visningsmat., skoleinventar, solcelle-
lamper
17. Wema – færdiggørelse og reparati-
on af bygning, inventar
18. Lewa - mad, medicin og undervis-
ningsmat. /andet

435.517,76
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19. Hope – bygningsforbedring og in-
ventar (Rumænske børnehuse for for-
ældreløse)
20. Rural - mad og tæpper til skoleele-
ver (Indien)
21. Kalutara - mad og medicin
22. Nugegoda – medicin, informati-
onsmaterialer
23. Vatsalya - mad, medicin og under-
visningsmat. /andet
24. Ketwadi/IAPA - mad, medicin og
undervisningsmat., beklædning
25. Asha Sadan - mad, medicin og un-
dervisningsmat. /andet
26. Family center – bygningsreparati-
on (Indien)
27. Notre Dames - mad og medicin,
beklædning (Haiti)
28. Arusha - mad, medicin og under-
visningsmat.
29. Vilnius – nødhjælpstransport

Theresienstadt Foreningen
Formål: At rådgive og bistå medlem-
merne, samt at mindes vor afdøde fra
Theresienstadt og medlemmer. Des-
uden kan medvirke ved oplysende
virksomhed og afholde sammenkom-
ster.

1. Sociale arr. /frokoster i løbet af året
(dec og maj)

3.635,37

Tibet Charity
Formål: At støtte bevarelsen af den ti-
betanske kultur og det tibetanske folk
gennem humanitære projekter og kul-
turelle arrangementer.

1. Software
2. Opsætning og trykning af informati-
onsmateriale
3. Genoptrykning/fornyelse af eksi-
sterende projektmateriale
4. Opsætning og trykning af informati-
onsplancher og uddannelsesmateriale
5. IT-udstyr til medlemsformidling

39.262,04
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Tværkulturelt Center
Formål: At inspirere til og være en
støtte for tværkulturelt kristent arbejde
i Danmark.

1. Trykning af informationsmateriale
(kulturmøder og integration)
2. Trykning af opdateret festkalender
(religiøse højtider)
3. Indkøb af IT-udstyr
4. Trykning af informationsmateriale
(verdensmiddage)
5. Trykning af informationsmateriale
(foredragskatalog)

12.360,27

Ulandsforeningen for Bæredygtig
Udvikling (UBU)
Formål: At bistå lokalt forankrede
kræfter med at skabe teknologiske for-
bedringer, som er
socialt, kulturelt, miljømæssigt og
økonomisk bæredygtige. Målgruppen
er fattige befolkningsgrupper i udvik-
lingslande.

1. Inventar og IT-udstyr, Indien
2. Flytning og udbygning af toiletfaci-
liteter, Kishalaya Academy, Indien

25.011,37

U-landsforeningen Svalerne
Formål: At gøre en indsats for at af-
hjælpe nød i verden på baggrund af
Abbé Piérre´s grundtanke.

1. IT & elektronisk udstyr
2. Trykning af oplysningsmateriale
3. Inventar/belysning til loppemarked/
genbrug/Fair Trade Butik Svalerne
4. Inventar til hovedkontor

21.390,54

Ulandshjælp fra Folk til Folk – Hu-
mana People to People
Formål: At støtte mennesker i fattige
lande med opfyldelse af grundlæggen-
de behov som f.eks. føde, klæde, hus
og hjem, samt opbygningen af skoler
og moderne undervisning, forbedring
af hygiejne og sundhedsforhold, be-
kæmpelses af HIV og AIDS, opbyg-
ning af tilstrækkelig fødevareprodukti-
on, udvikling af landbrug, industri og
byggeri samt at yde nødhjælp.

1. Elektrisk dykpumpe til vanding af
de lærerstuderendes grøntsagshave i
Cacheu, Guinea Bissau
2. 400 m ståltrådshegn til indhegning
af de lærerstuderendes grøntsagshaver
for at holde dyr ude
3. 2 laptops til seminarielærerne
4. En computer til seminariets admini-
strative kontor
5. Amatørteleskop, så de studerende
kan lave natteobservationer og på den
måde lære mere om universet
6. Vandspande og beholdere til brug
for arbejdet i grøntsagshaverne
7. 10 fodbolde og pumper så de lærer-
studerende kan arrangere fodboldkam-
pe på deres praktikskoler
8. 10 fodbolde og pumper så de lærer-
studerende kan arrangere fodboldkam-
pe på deres praktikskoler

8.859,41
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Ungdommens Røde Kors
Formål: At arbejde for og med sårbare
børn og unge, gennem både afhjælpen-
de og forebyggende aktiviteter.

1. Humanitært arbejde/ Informations-
arbejde 28.568,51

Unge for Menneskerettigheder
Formål: At drive aktiv oplysning om
menneskerettigheder, især FN’s Ver-
denserklæring om menneskerettighe-
derne.

1. Trykning af undervisningssæt til
skoler
2. Fremvisningsudstyr til messer og
lign.
3. Bærebare pc’er
4. Trykning af flyers

17.595,21

Vedvarende Energi
Frmål: Er såvel lokalt, nationalt som
globalt at arbejde aktivt for en integre-
ret energi- og ressourcepolitik, der sig-
ter mod 100 % forsyning fra vedvaren-
de energi og udnyttelse af lokale res-
sourcer. Igennem foreningens arbejde
skal det tilstræbes, at det folkelige en-
gagement, indflydelse og initiativ til-
godeses, og at de demokratiske prin-
cipper overholdes. Foreningen er uaf-
hængig af kommercielle og partipoliti-
ske interesser.

1. Hæve- sænkeborde
2. IT-udstyr

17.492,69

Vennekredsen for Zimlat Primary
School
Formål: At yde støtte til selve skolen.

1. Indkøb af skoleborde og stole
2. Indkøb af skolebøger 5.816,60

Verdens skove (tidl. Nepenthes)
Formål: At udbrede kendskabet til
verdens skove og sætte fokus på de
problemer som opstår, når skovene
ødelægges.

1. Medlemsdatabase
2. Økonomistyringssystem
3. Lydisolering af mødelokale
4. Layout og print af årsberetning
2013

13.814,42

Vestkenyas Venner
Formål: At støtte udviklingen af loka-
le organisationer og deres arbejde, i
samarbejde med lokalbefolkningen i
den vestlige del af Kenya, startende i
landsbyen Asembo, Asembo Bay, Ke-
nya.

1. Brøndboring i uland (Kenya)

5.816,60

Working School 1. Skole/computerprojekt i Myanmar 24.720,54
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Formål: Yder bistand i form af oplæ-
ring og uddannelse af børn i den tredje
verden

2. Skole/computerprojekt i Solomon
Islands

WSPA Danmark
Formål: Beskyttelse af dyr igennem
oplysning.

1. IT-udstyr
2. Indbo – akustisk afskærmning 20.358,09

Ærø hjælper Rumænien,
Formål: Indsamling af relevante mid-
ler til hjælp i Rumænien.

1. Social og materiel hjælp til forsømte
børn i Chitila, Rumænien
2. Skoleremedier til 77 børn i Sf. Ma-
crina Bukarest
3. Renovering af 2 badeværelser på
børnehjem i Sf. Macrina, Bukarest

11.331,46

Østersø NGO Netværk Danmark
Formål: At fungere som et fælles fo-
rum for danske foreninger og instituti-
oner fra alle sektorer, der er interesse-
ret i at fremme samarbejdet imellem
civilsamfundsorganisationer i Østersø-
regionen med henblik på i samarbejde
med statslige og internationale organi-
sationer i Østersøregionen.

1. Informationsmateriale

2.253,93

Østeuropæisk Børnehjælp
Formål: Frivillig og humanitær ind-
sats for trængende østeuropæiske børn.

1. Transport af nødhjælp til Letland og
Rumænien, 4 transp. til hvert land
2. Intern transport af nødhjælp i Dan-
mark

28.937,57

I alt 8.234.424,38

c. Fordelingen af puljen forudsættes i udlodningsloven forelagt Folketingets Finansudvalg.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til nævnte anvendelse af Kulturministeri-
ets andel af udlodningsmidler til humanitære og almennyttige formål. Der anmodes endvidere om til-
slutning til at foretage forskudsudbetaling af tilskud.

Udgifterne afholdes af § 7.18. Tipsfonde, jf. § 07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og
almennyttige formål.
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f. I henhold til LOV nr. 696 af 25/6 2010 forelægges sager om fordeling af udlodningsmidler af ved-
kommende fagminister direkte for Finansudvalget.

København, den 14. november 2013

MARIANNE JELVED

/ Lene Iversen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 19-12-2013. Dansk Folkeparti støtter aktstykket, dog med den anmærkning, at DF
ikke mener, at NørreBronx skal modtage støtte på 12.069.44 kr. Liberal Alliance støtter aktstykket og tildeling af
støtte til en række personer og foreninger. LA ønsker dog at markere, at vi ikke kan støtte tildeling af ressourcer til
kultur- og integrationsprojekter, hvor de personer eller den organisation, der står bag aktiviteten eller projektet ikke
agerer i forhold til grundlæggende demokratiske principper. LA kan derfor ikke støtte tildeling af ressoucer til Kha-
lid Alsubehi og projektet "Nørrebronx", da Khalid Alsubehi gennem sit virke indenfor integrationsområdet ved
flere lejligheder har vist, at han ikke arbejder i overensstemmelse med grundlæggende demokratiske principper. Li-
beral Alliance vil arbejde for at ændre tildelingsregler og kriterier indenfor kultur- og integrationsområdet, således
at disse indeholder et krav om, at modtagerne agerer i forhold til grundlæggende demokratiske principper.
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